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 תנ"ך בגרות ב 

 :חמש יחידות מספר יחידות הבגרות 

 :יחידה רביעית שם הפרק בבחינה 

 :נר-ישי בר כותב פתרון הבחינה 

 :71.6.92קיץ תשע"ז  מועד הבחינה 

  90:11 :שעת הבחינה 
 
ִניםכְַּתּפּוַח ַבֲעֵצי ַהיַ שתי השיטות להבנת המשמעות של הפסוק "( 9)א.  .9 " ַער ֵכן ּדֹוִדי ֵבין ַהבָּ

 על פי רש"י הן פרשנות הפשט ופרשנות אליגורית:

כמו שתפוח טוב  ,הבחורה אומרת כי אהובי טוב יותר משאר הבחורים -פרשנות על פי הפשט

יותר משאר עצי הסרק שביער. זאת בגלל שפריו של התפוח טוב יותר בטעם ובריח משאר 

 עלי מכל שאר הבחורים. עצי הסרק ולכן אהובי חביב

.  ה' כנסת ישראל אומרת על הקב"ה שהוא טוב יותר מכל אלוהים אחר -פרשנות אליגורית

לכן עם ישראל בחר בה' דומה לעץ תפוח מניב פירות ביחס לשאר האלוהים שהם עצי סרק. 

 לקיים את תורתו ולדבוק בו. ,כלומר .בצילולחמוד ולשבת 

ש"י עלול להעלות: ההשקפה היהודית כופרת בקיומם של הקושי התיאולוגי שפירוש ר( 7)

בהם בחורה )ואילו מפירוש רש"י עולה שכמו שיש בחורים רבים  ,אלוהים אחרים מלבד ה'

כך ישנם אלוהים רבים ועם ישראל בחר בה'. כלומר יש כאן לכאורה הכרה  (יכולה לבחור

 .בקיומם של אלוהים חוץ מה'

 

: בשני המקורות 9-8לקהלת ג'  91-91ן בשיר השירים ב' ב. נקודת דימיון בין ממד הזמ

מודגש שהעולם משתנה ושיש זמן מתאים לכל תופעה על פי ההתקדמות של תהליכים 

 שונים:

ַלְך -ִכיבשיר השירים ב' ניתן לראות זאת בדברי הדוד לרעייה: " ַלף הָּ ם חָּ ר ַהגֶּשֶּ בָּ ו עָּ תָּ ִהֵנה ַהסְּ

ָא אּו בָּ ִנים ִנרְּ ֵצנּולֹו. ַהִנצָּ ַארְּ ַמע בְּ ִמיר ִהִגיַע וְּקֹול ַהּתֹור ִנשְּ ץ ֵעת ַהזָּ " כלומר הוא מפציר .רֶּ

ברעייה לצאת איתו החוצה לטבע מפני שהסתיו והחורף עברו והגיע האביב בו יוצאים ניצני 

 הצמחים והציפורים שרות.

כָּ ניתן לראות זאת בדברי קהלת לפיהם: " 9-8בקהלת ג'  ן וְֵּעת לְּ ֹּל זְּמָּ ץ ַּתַחת -לַלכ ֵחפֶּ

מּות ת וְֵּעת לָּ דֶּ לֶּ יִם. ֵעת לָּ מָּ ַטַעת וְֵּעת ַלֲעקֹור ,ַהשָּ " כלומר המציאות משתנה ולכל  .נָּטּועַ  ֵעת לָּ

 . ממד הזמן הוא שקובע מתי נכון לפעול.פעולה יש את העיתוי הנכון לעשותה

 

למרוד ( הוכחה לקביעה לפיה הרעיה פועלת לפי המוסכמות החברתיות אך גם מנסה 9א. ) .7

ה ַלֲאחֵֹתנּו-ָאחֹות ָלנּו ְקַטנָה וְָשַדיִם ֵאין ָלּה ַמהבהן: אחי הנערה אומרים עליה: " ַבּיֹום  נֲַעשֶׂ

ּיְֻדַבר הם אומרים כי אם  כלומר הם דנים בשידוכי אחותם כי בעיניהם היא עוד קטנה. "ָבּה.-שֶׂ

יָה ִטיַרת -ִאםשמרה על בתוליה כחומה ניתן להשיג מוהר גבוה עבורה )" חֹוָמה ִהיא נְִבנֶׂה ָעלֶׂ

ף יָה לּוַח -וְִאם"( ואם נפתחה לכל יצטרכו לשים לה סייג כמו לוח ארז )"ָכסֶׂ ת ִהיא נָצּור ָעלֶׂ לֶׂ דֶׂ

ז. לֹות"( הנערה עונה: "ָארֶׂ ַדי ַכִמגְּּדָּ ה וְּשָּ " כלומר מצד אחד היא מבהירה ששמרה על .ֲאִני חֹומָּ

ברתיות, אך מצד שני היא מורדת בנורמות של הצניעות בתוליה כחומה לפי המוסכמות הח

 ומתגאה בשדיה שהם כמו מגדלים.

ש -ַאלנאמר על ידי הנערה: " 6( בשיר השירים א 7) ְשָזַפְתנִי ַהָשמֶׂ ת שֶׂ ֲאנִי ְשַחְרחֹרֶׂ ִתְראּונִי שֶׂ

ת-ְבנֵי ִאִמי נֲִחרּו לִ ַהְכָרִמים -ִבי ָשֻמנִי נֵֹטָרה אֶׂ ִמי שֶּ ִּתיַכרְּ רְּ שאולי " מפסוק זה ניתן להבין .י ֹלא נָּטָּ

הנערה לא שמרה על המוסכמות החברתיות לפיהן על הבחורה לשמור על בתוליה לפני 
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ומכיוון שהייתה בחוץ לא שמרה על  ,רה על הכרמיםישמב עבדה החתונה. ניתן להבין שהיא

 כרמה כלומר על בתוליה ושכבה עם בחור לפני החתונה.

 

י מגידוב לפיהם הדימויים בשיר השירים מבטאים את "כוחה העצום ובלתי מרוסן ב. דברי רונ

של האהבה, כוח שאי אפשר לדמותו לכוחות אנושיים" באים לידי ביטוי בשיר השירים פרק ח' 

 :6-2פסוקים 

" בדימוי זה נאמר כי האהבה חזקה כמו המוות היות ששניהם ַעָזה ַכָמוֶׂת ַאֲהָבה" -דוגמא א'

 את גורל האדם מבלי להתחשב בו.  קובעים

ת" -דוגמא ב' ְתיָה. ַמיִם ַרִבים ֹלא יּוְכלּו ְלַכבֹות אֶׂ בֶׂ יָה ִרְשֵפי ֵאש ַשְלהֶׂ ָהַאֲהָבה ּונְָהרֹות ֹלא -ְרָשפֶׂ

שאפילו מים רבים  ," במטאפורה זו נאמר כי האהבה דומה לאש של שריפה אדירהיְִשְטפּוהָ 

 כך אי אפשר לנצח את כוח האהבה שהיא כמו אש משתוללת. של נהרות לא יכולים לכבות.

 

 ( לדעתי היה לרות קשה יותר מאשר לאברהם לעזוב את מולדתה.9א. ) .1

נימוק: רות עזבה את מואב כאלמנה ללא בעל ומבלי שידעה אם תצליח להתחתן שנית וכל 

שום  זאת מתוך דאגה לחמותה נעמי. רות באה להצטרף לעם שכלל לא הכירה ולא קבלה

ל : "שיינתן לה גמול טוב הבטחה מאת ה' ץ מֹוַלְדֵתְך וֵַתְלִכי אֶׂ רֶׂ ר -וַַתַעְזִבי ָאִביְך וְִאֵמְך וְאֶׂ ַעם ֲאשֶׂ

 " יַָדַעְת ְתמֹול ִשְלשֹום.-ֹלא

לעומת זאת אברהם נדרש מאת ה' לעזוב את ארצו מולדתו ובית אביו בכדי להתחיל עם חדש 

ְךת ורבות אם ילך: "וה' מבטיח לו הבטחות טובו ל ְלָך ֵמַאְרְצָך ּוִממֹוַלְדְתָך ּוִמֵבית ָאִביָך-לֶׂ -אֶׂ

ךָ.  ר ַאְראֶׂ ץ ֲאשֶׂ יָך ָהָארֶׂ כֶּ רְּ בָּ כָּה מְּ רְּ כָּה. וֲַאבָּ רָּ יֵה בְּ ָך וֶּהְּ מֶּ ה שְּ לָּ כְָּך וֲַאַגּדְּ רֶּ דֹול וֲַאבָּ גֹוי גָּ ָך לְּ שְּ עֶּ וְּאֶּ

ֹּר ָך ָאא לְּ ַקלֶּ  "ּומְּ

ל רות אחרי חמותה מבטאת גם דאגה אנושית אבל גם רצון ( על פי דברי בועז הליכתה ש7)

ל : ". כך אומר בועז לרותלהצטרף לעם ישראל הן במובן הלאומי והן במובן הדתי ִכי אֶּ ַעם -וֵַּתלְּ

ר ֹלא שֹום-ֲאשֶּ מֹול ִשלְּ ֵאל ֱאֹלֵהי יִשְּ  ה'ָפֳעֵלְך ּוְתִהי ַמְשֻכְרֵתְך ְשֵלָמה ֵמִעם  ה'. יְַשֵלם יַָּדַעּתְּ ּתְּ רָּ

ר את ַלֲחסֹות ַּתַחת-ֲאשֶּ יו-בָּ  ".כְּנָּפָּ

 

ב. פרנק פולק אומר כי גם אם מתרחש אירוע הנראה כמקרי לחלוטין, קיימת תמיד האפשרות 

הָּ : " 9-4שהדברים זומנו על ידי ההשגחה של ה'. הדגמת דברי פולק בפסוקים  רֶּ ר ִמקְּ וִַיקֶּ

ּפַ  ר ִמִמשְּ ַֹּעז ֲאשֶּ ב ה לְּ דֶּ ַקת ַהשָּ לְּ ְךחֶּ לֶּ " כלומר לכאורה במקרה רות הגיעה לחלקת .ַחת ֱאִלימֶּ

השדה של בועז קרוב משפחתו של אלימלך, אך למעשה ההשגחה היא שזימנה לשם את רות 

 בכדי שלבסוף בועז יתחתן איתה, ומהם יצא לאחר כמה דורות דוד המלך.

 

 :99-92( שני ביטוים המביעים קבלה של נישואי רות ובועז מרות ד 9א. ) .4

ת ה'יִֵּתן העם בשער והזקנים מברכים את בועז על החלטתו לשאת את רות: " -ביטוי א -אֶּ

ל ָאה אֶּ ה ַהבָּ ִאשָּ ת-הָּ ם אֶּ ֵּתיהֶּ נּו שְּ ר בָּ ֵחל ּוכְֵּלָאה ֲאשֶּ ָך כְּרָּ ֵאל-ֵביתֶּ רָּ הם לא  ," כלומר.ֵבית יִשְּ

ם מאימהות מסתייגים מנישואיו של בועז עם רות המואביה, ואף משווים את רות לשתי

 האומה: רחל ולאה.

רהעם בשער והזקנים ממשיכים ומברכים את בועז: " -ביטוי ב' ץ ֲאשֶּ רֶּ ָך כְֵּבית ּפֶּ -וִיִהי ֵביתְּ

ה ִמן ר ִליהּודָּ מָּ ה תָּ דָּ ר יִֵּתן -יָּלְּ ַרע ֲאשֶּ ָך ִמן ה'ַהזֶּ ֹּאת.-לְּ ה ַהז " כלומר הם משווים את ַהַנֲערָּ

ותמר שהביא ללידת פרץ שהיה אחד מאבות שבט נישואיו של בועז לרות לקשר בין יהודה 

יהודה אליו השתייכה העיר בית לחם. לפי דבריהם הנערה רות תוליד לבועז זרע מבורך 

 ומכאן שהם מקבלים את נישואי רות ובועז ומברכים עליהם.
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( היה צורך להביע קבלה של נישואי רות ובועז משום שנישואים בין אדם מעם ישראל כמו בועז 7)

חורה שהינה גרה מואבית כמו רות היו בלתי מקובלים על ידי חלק מן העם. ניתן לראות זאת לב

ן-)ִלְגָאל -ֹלא אּוַכל לגאול בכך שהגואל הנוסף סירב לשאת רות מתוך חשש שזה יפגע בו: " -( ִלי פֶׂ

ת  ". נֲַחָלִתי-ַאְשִחית אֶׂ

 

 -י' קליין טוען שמגילת רות נכתבה בימי בית ראשוןב. 

מגמת מגילת רות היא לפאר את מוצאו של דוד המלך שבא מזרע של צדיקים  -ה אחת לכךראיי

וגומלי חסדים. לכן הגיוני שחיבור המגילה היה בימי בית ראשון משום שרק אז מלכו מלכים מבית 

 .שתפאר את שושלת המלוכה שלהם דוד שהיה להם צורך במגילה כזו

 -ית שני' זקוביץ' טוען שמגילת רות נכתבה בימי ב

במגילת רות ישנה מילה יחידאית )המופיעה רק פעם אחת בתנ"ך( "תעגנה"  -ראייה אחת לכך

)מלשון אשה עגונה(. זוהי מילה המופיעה רק בארמית והיא אופיינית לעברית של ימי המשנה 

צ.ב.ט המופיעים במגילת רות אינם אופייניים  -מתקופת בית שני. בנוסף גם השורשים ש.ל.ף ו

 אלא לעברית של תקופת בית שני. לתנ"ך

 

( המטרה באזכור של מחבר מגילת איכה פרק ד', אודות השינויים בצבעים, היא 9א. ) .0

להדגיש את עוצמת החורבן, שהפך את ירושלים מעיר פאר לחורבה, ואת אנשיה ממי שחיו 

 חיי פאר לאנשים החיים במצוקה נוראית ומתגוללים באשפתות.

ם ַהּטֹוב" שחלו בצבעים: דוגמא א' לשינויים( 7) נֶּא ַהכֶּתֶּ ב יִשְּ " כלומר המחבר ֵאיכָּה יּוַעם זָּהָּ

 מנוצץ לדהוי בעל צבע עמום. איך שינה את צבעו הזהב הטוב?! הבמקונן ואומר כיצד הפך הז

( כי יוקרתה של ירושלים לפני החורבן 9הדוגמא מדגישה את המטרה שצויינה בתת סעיף )

 נעלמה וכעת החיים בירושלים הפכו לחסרי צבע ודהויים. שנמשלת לצבע של זהב נוצץ 

ִניִנים ַסִּפיר " ' לשינויים שחלו בצבעים:בדוגמא  ם ִמּפְּ צֶּ מּו עֶּ ב ָאדְּ לָּ ג ַצחּו ֵמחָּ לֶּ יהָּ ִמשֶּ ַזכּו נְִּזירֶּ

ם  ֳארָּ חֹור ּתָּ ַשְך ִמשְּ ם.  חָּ תָּ " כלומר ַעְצָמם יֵָבש ָהיָה ָכֵעץ.-ֹלא נְִכרּו ַבחּוצֹות ָצַפד עֹוָרם ַעלִגזְּרָּ

גוון פניהם היה אדום יותר  ולבנים יותר מחלב, נזיריה של ירושלים היו טהורים יותר משלג,

אך בגלל הרעב המראה שלהם היה חשוך יותר  מפנינים, ותבנית גופם דומה לאבן הספיר.

 אותם ברחוב בחוץ; עורם התכווץ על עצמותיהם והפך יבש כמו עץ. מהשחור, ולכן לא הכירו

( כי צבע הלובן והאדמימות הדומה 9הדוגמא מדגישה את המטרה שצויינה בתת סעיף )

לפנינים של נזירי ירושלים הפך לשחור בגלל הרעב. תיאור זה מדגיש את עוצמת החורבן 

 שהפך את היוקרתיים שבבני ירושלים לאנשי מזי רעב.

 

ה : "ראייה אחת לגורם אלוהי לחורבן( 9ב. ) ת ה'ִכלָּ ת-אֶּ ַפְך ֲחרֹון ַאּפֹו וַַיצֶּ תֹו שָּ ִציֹון -ֲחמָּ ֵאש בְּ

. יהָּ ֹּתֶּ ֹּד ֹּאַכל יְּס  ולכן שרף אותה עד היסוד. ," כלומר ה' הוא שזעם על ירושלים בגלל חטאיהוַּת

לעודינה )עֹוֵדינּו( ִּתכְּלֶּ : "לחורבן נושיראייה אחת לגורם א ִצִּפיֵָּתנּו -ינָּה ֵעיֵנינּו אֶּ ל בְּ בֶּ ֵתנּו הָּ זְּרָּ עֶּ

ל " כלומר אנשי ירושלים מממלכת יהודה ובראשם המלך צדקיהו חשבו גֹוי ֹלא יֹוִשַע.-ִצִּפינּו אֶּ

כי מצרים לא יכולה הייתה  ,שמצרים תעזור להם במרד מול בבל אך זאת הייתה צפיית הבל

 ולכן ארע החורבן.לעזור 

הגורם העיקרי שבא לידי ביטוי בקטע הוא הגורם האלוהי המצוין במפורש לדעתי ( 7)

בגלל  לפי שלושת פסוקים אלו החורבן הוא עונש מאת ה' 96, 91, 99בשלושה פסוקים: 

  .92חטאי יהודה. לעומת זאת הגורם האנושי מצוין באופן מצומצם רק בפסוק 
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ל אדם ולכן הוא מבטל את הערך א. פוקס אומר כי לפי התפיסה של קהלת המוות קורה לכ .6

של כל פעולה שהיה באפשרותה להביא תועלת לאדם. שתי פעולות שפוקס מתכוון עליהם 

 : 4-71בדבריו מתוך קהלת ב' 

הוא מגיע  91קהלת מתאר כיצד אסף רכוש רב אך בפסוק  4-1בפסוקים  -צבירת הרכוש

מסביר קהלת מדוע אין  98-91למסקנה שכל צבירת הרכוש היא הבל חסר טעם. בפסוקים 

תערך לרכוש והוא אף שונא אותו: " ֵנאִתי ֲאִני אֶּ ל-וְּשָּ ש  -כָּ מֶּ ֵמל ַּתַחת ַהשָּ ֲאִני עָּ ִלי שֶּ ֲעמָּ

י יֶּה ַאֲחרָּ ִיהְּ ם שֶּ ָאדָּ נּו לָּ ַאִניחֶּ ָחָכם יְִהיֶׂה אֹו ָסָכל וְיְִשַלט ְבָכלשֶּ ָעַמְלִתי -. ּוִמי יֹוֵדַע הֶׂ ֲעָמִלי שֶׂ

ָחַכְמתִ  ש ַגםוְשֶׂ ל.-י ַתַחת ַהָשמֶׂ " כלומר אין לרכוש כל טעם כי בסופו של דבר האדם מת זֶׂה ָהבֶׂ

 והרכוש עובר לאדם אחר שיתכן שהוא סתם טיפש.

קהלת דן ביתרונות החכמה על הטיפשות. מצד אחד הוא רואה בה יתרון כי  -השגת החכמה

דומה לאדם ההולך בחושך החכם דומה לאדם שרואה באור מה קורה סביבו ואילו הטיפש 

החכמה: ערך של השגת וכך נגרמות לו תקלות רבות. אך בגלל המוות מבטל קהלת את 

ְך הֹוֵלְך וְיַָדְעִתי ַגם" ָחָכם ֵעינָיו ְברֹאשֹו וְַהְכִסיל ַבחֹשֶׂ ת-הֶׂ ה אֶׂ ָחד יְִקרֶׂ ה אֶׂ ִמְקרֶׂ ִּתי ֻכָלם. -ָאנִי שֶׂ וְָּאַמרְּ

ֵרה הַ  ִלִבי כְִּמקְּ ַגם-כְִּסיל ַגםֲאִני בְּ ִלִבי שֶּ ִּתי בְּ ֵֹּתר וְִּדַברְּ ִּתי ֲאִני ָאז י ַכמְּ ה חָּ מָּ ֵרִני וְּלָּ זֶּה -ֲאִני יִקְּ

ל בֶּ " כלומר אין יתרון לחכם כי החכמה איננה יכולה למנוע את המוות. בסופו של דבר החכם .הָּ

 בדיוק כמו הטיפש אז איזה יתרון כבר יש לו?

 

מש" המופיע כמה פעמים בקטע מדגיש טון פסימי. לדעתי צירוף המילים "תחת השב. 

מבלי שהאדם יכול להיחלץ מן  ,מדגישות עולם הפועל באופן מעגלי "תחת השמש"המילים 

המהלך החוזר על עצמו פעם לאחר פעם. לכן קהלת מגיע לעמדה של יאוש מן היכולת להגיע 

תוְַּסבֹוִתי ֲאנִ ליתרון אמיתי בעולם הזה הפועל באופן מעגלי: " יֵַאש אֶּ ל -ִלִבי ַעל כָּל-י לְּ מָּ עָּ הֶּ

ש. מֶּ ִּתי ַּתַחת ַהשָּ ַמלְּ עָּ " לפי קהלת אין יתרון לעמל המביא להשגת רכוש או לחכמה ולכן הוא שֶּ

תמגיע לרגש הקשה של שנאה כלפי החיים עצמם: " ֵנאִתי אֶּ ה -וְּשָּ ַלי ַהַמֲעשֶּ ַהַחִיים ִכי ַרע עָּ

ש מֶּ ה ַּתַחת ַהשָּ ַנֲעשָּ עּות רּוַח.-ִכי  שֶּ ל ּורְּ בֶּ ֹּל הֶּ    " מכאן בולט הטון הפסימי.ַהכ

 

א. רוני מגידוב קובעת כי קהלת מתאר באופן ברור וללא הכחשה עצמית את הזקנה שכוללת  .2

 ירידה בתפקוד האדם מביאה לצרות לקושי ואף לסלידה.

 9-2דוגמאות לכך מקהלת י"ב 

o ּיָזֻעּו שְֹמֵרי ַהַביִת  זהו רמז לידיים הרועדות של הזקן. -ַבּיֹום שֶׂ

o  ָחיִל  זהו רמז לרגליים של הזקן שמתעוותות. –וְִהְתַעּוְתּו ַאנְֵשי הֶׂ

o  זהו רמז לשיניים של הזקן שמפסיקות לטחון. –ּוָבְטלּו ַהטֲֹחנֹות ִכי ִמֵעטּו 

o זהו רמז לעיניים של הזקן שכבר לא רואות -וְָחְשכּו ָהרֹאֹות ָבֲאֻרבֹות.  

o  זהו רמז לשפתיים של הזקן שמכווצות וכבר לא מדברות.–וְֻסְגרּו ְדָלַתיִם ַבשּוק 

 

( ש. יפת טוען שיש סתירה בדברי קהלת בכמעט כל נושא בעל חשיבות. ניתן לראות 9ב. )

 שישנה סתירה בדברי קהלת בנוגע למה שקורה לנשמה לאחר מות האדם.

ת ִהיא ִמי יֹוֵדַע רנאמר: " 79בקהלת ג'  דֶּ ֹּרֶּ ה ַהי ֵהמָּ ה וְּרּוַח ַהבְּ לָּ עְּ מָּ ה ִהיא לְּ ֹּלָּ ע ם הָּ ָאדָּ ֵני הָּ ּוַח בְּ

ץ. ָארֶּ ה לָּ ַמּטָּ כלומר יש כאן הטלת ספק בהישארות הנשמה לאחר המוות. יתכן שכמו שרוח  "לְּ

 הבהמה יורדת לארץ ואובדת כך גם קורה לאדם.

ֹּבמתואר המוות באופן הבא: " 2לעומת זאת בקהלת י"ב  ר ַעל וְּיָּש פָּ עָּ רּוַח -הֶּ יָּה וְּהָּ הָּ ץ כְּשֶּ ָארֶּ הָּ

ל שּוב אֶּ נָּּה.-ּתָּ ר נְּתָּ ֱאֹלִהים ֲאשֶּ כאן מודה קהלת בהישארות  79" כלומר בניגוד לקהלת ג' הָּ

 רוח האדם החוזרת לה' לאחר מות האדם. 
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ת ה'וַּיִיצֶׂר נאמר: " 2( בבראשית ב' 7) ַמת  וִַיַּפחָהֲאָדָמה -ָהָאָדם ָעָפר ִמן-ֱאֹלִהים אֶׂ יו ִנשְּ ַאּפָּ בְּ

ש ַחּיָה. ַחִיים " מכאן באה לידי ביטוי ההשקפה שבקהלת י"ב. הסבר: ה' הוא וַיְִהי ָהָאָדם ְלנֶׂפֶׂ

שיצר את האדם מעפר האדמה והוא שנפח בו את נשמתו כמהות נפרדת בפני עצמה. לכן 

נשמה חוזרת הגיוני שלאחר מות האדם, הנשמה, שה' נתן בו, איננה אובדת אלא רק גופו. ה

 אל ה' שנתן אותה באדם.

 

( הטענה של אדל ברלין לפיה יועצי המלך הופכים אירוע קטן כמו עכבר למשבר ענק 9א. ) .8

סוימת בעבור חטאו של אחד יכולה כמו הר ודורשים את הענשת כל מי שמשתייך לקבוצה מ

החשש בפסוקים אלו אומר ממוכן )אחד מיועצי המלך( על  96-92להסתמך על אסתר א' 

ְך -ֹלא ַעלמהשפעת המעשה של ושתי שסירבה לבוא למשתה למרות בקשת המלך: " לֶּ ַהמֶּ

כָּה  ִכי ַעל ִּתי ַהַמלְּ ה וַשְּ וְּתָּ ַבּדֹו עָּ ל-לְּ ִרים וְַּעל-כָּ ל-ַהשָּ כָּל-כָּ ר בְּ ַעִמים ֲאשֶּ ְך -הָּ לֶּ ִדינֹות ַהמֶּ מְּ

וֵרֹוש. ְך הַ -ָכל-ַהַמְלָכה ַעל-יֵֵצא ְדַבר-ִכי  ֲאַחשְּ לֶׂ ן  ְבָאְמָרם ַהמֶׂ ן ְבֵעינֵיהֶׂ נִָשים ְלַהְבזֹות ַבְעֵליהֶׂ

ת " כלומר ממוכן הופך אירוע קטן ושולי ָבָאה.-וְַשִתי ַהַמְלָכה ְלָפנָיו וְֹלא-ֲאַחְשוֵרֹוש ָאַמר ְלָהִביא אֶׂ

 .הכולל את כל הממלכה כמו עכבר למשבר ענק כמו הר

סירב להשתחוות להמן שהיה אחד מיועצי המלך ובתגובה הוכחה על פי אסתר ג': רק מרדכי 

ן ִכי המן דורש להמית את כל היהודים: " מָּ א הָּ ן -וַַירְּ מָּ ֵלא הָּ ַּתֲחוֶּה לֹו וִַימָּ ֵֹּרַע ּוִמשְּ ֳּדַכי כ רְּ ֵאין מָּ

ַבּדֹו ִכי ֳּדַכי לְּ רְּ מָּ ֹלַח יָּד בְּ ֵעינָּיו ִלשְּ ז בְּ ה.  וִַיבֶּ ת-ֵחמָּ ִמיד ַעם מָּ -ִהִגידּו לֹו אֶּ ַהשְּ ן לְּ מָּ ְַּבֵקש הָּ י וַי ֳּדכָּ רְּ

ת ר ְבָכלַהיְּהּוִדים -כָּל-אֶּ את הענשת כל מי " כלומר המן דורש ַמְלכּות ֲאַחְשוֵרֹוש ַעם ָמְרֳדָכי.-ֲאשֶׂ

 .היהודי בלבד מרדכיבעבור חטאו של  היהודים תשמשתייך לקבוצ

 

תוצאת הסירוב שהרי ( לדעתי הסירוב של מרדכי להשתחוות להמן לא היה מוצדק 7)

לסכנה נוראית כלפי כל היהודים. לכן פיקוח נפש שדוחה שבת היה צריך  ההביאלהשתחוות 

אמנם ה' הושיע בסוף את היהודים בנס אבל גם במקרה זה לדחות את העקרונות של מרדכי. 

 כפי שנאמר לכתחילה "אין סומכים על הנס".

 

לאחר שהם מחליטים על השמדת  :90 הביקורת הנרמזת כלפי המן והמלך בפסוק( 9)ב. 

ּתֹותהיהודים ושולחים שליחים עם מכתבים נאמר " בּו ִלשְּ ן יָּשְּ מָּ ְך וְּהָּ לֶּ ". כלומר הם וְַּהמֶּ

מתוארים כאכזריים במיוחד שאין להם כל התרגשות ממה שעשו אלא הם בקור מקפיא אף 

 חוגגים זאת במשתה.

לא זו בלבד  :70-71בבראשית ל"ז  יוסף הביקורת הנרמזת כלפי אחי יוסף בהתנהגותם כלפי

נאמר עליהם שבזמן  ,שאחי יוסף מפשיטים את יוסף מכותונת הפסים ומשליכים אותו לבור

ֱאכָּליושבים "שיוסף נמצא בבור הם  ם-לֶּ חֶּ ". כלומר אין להם כל רגישות לסבל של אחיהם לֶּ

 ובקור מקפיא הם אף יושבים לאכול. 

 

יוסף פי למורה יותר כי שם מדובר בהתנהגות של אחים כ( לדעתי בבראשית ההתנהגות ח7)

ואילו באסתר אין כל קשר דם בין המן  אליו הם השליכו אותו, נמצא בבורואח שלהם שהיה 

 ואחשורוש ליהודים.

 

 

 


